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Ofício DA nº 361/2018 

Assis, 23 de novembro de 2.018. 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
EDUARDO DE CAMARGO NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 124/2018. 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 124/2018, 

em que o Executivo Municipal solicita autorização para abertura de Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 512.501,91 (quinhentos e doze mil quinhentos e um reais e 

noventa e um centavos), para os fins que especifica, acompanhado da respectiva 

exposição de motivos. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores 

protestos de alta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 

Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº 124/2018) 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
EDUARDO DE CAMARGO NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis 
 

Senhor Presidente, 

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso 

Projeto de Lei que visa obter autorização para proceder a abertura de um Crédito 

Adicional Especial, no valor R$ 512.501,91 (quinhentos e doze mil quinhentos e um reais 

e noventa e um centavos), junto à Secretaria Municipal de Educação. 

Justificamos o envio da presente propositura a fim de abrir dotação 

orçamentária específica para procedermos à devolução dos recursos provenientes do 

Programa Proinfância MI do Governo Federal.  

Esclarecemos que o município de Assis foi contemplado pelo 

referido programa no ano de 2013, por meio do Termo de Compromisso nº 6748 do PAR – 

Plano de Ações Articuladas, anexo 1. O programa consiste em edificar creches pré-

moldadas, por meio de sistema construtivo que utiliza Metodologias Inovadoras com o 

intuito de garantir agilidade e qualidade no processo licitatório, menor preço, agilidade na 

construção, contando com sete meses para conclusão, qualidade e sustentabilidade. O 

valor total da obra era R$1.531.038,54 (um milhão quinhentos e trinta e um mil trinta e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos).  

Sendo assim, o município aderiu ao Pregão Eletrônico do FNDE 

Nº94/2012b/FNDE/MEC, Atas de Registro de Preços nº 55/2013 e nº 56 /2013, realizando 

o Contrato 01/2014/2014, anexo 2, com a empresa vencedora do certame chamada 

Casaalta Construções LTDA, estabelecida na cidade de Curitiba/PR. Conforme estudo de 

demanda, foi selecionado o bairro Jardim Eldorado para alocar a referida creche escolar 

pra atendimento a 224 alunos, tendo em vista área institucional localizada à Rua Clarindo 

Gomes Alvares, s/n, CEP 19.803-390. Para tanto, foram repassados ao município, em 

novembro de 2013, na conta corrente de número 45828-7, do Banco do Brasil, agência 

0223-2, os recursos referentes à primeira parcela da obra no valor de R$ 382.759,64 

(trezentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos). A partir de então, foram realizados diversos contatos da Secretaria Municipal 

da Educação com a empresa Casaalta e com o FNDE para que a obra pudesse ser 

iniciada, conforme anexos (anexo 3). 
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Ocorre que, a referida empresa solicitou ao município, em maio de 

2015, por meio de documento que segue no anexo 4, a suspensão do contrato, 

justificando necessidade de ajuste de preços, de modo que a empresa não poderia 

executar a obra. O pedido de suspensão do contrato teve respaldo em uma Liminar 

proferida pelo Desembargador Federal Jirair Aram Megueriam, que autorizou a suspensão 

dos contratos originados das Atas de Registro de Preços nº 55/2013 e nº 56 /2013 do 

FNDE cuja execução ainda não havia sido iniciada. Dessa forma, com base nas 

orientações do FNDE/MEC, conforme documentos anexos (anexo 5), o município foi 

comunicado sobre a possibilidade de realizar licitação própria para a execução da obra. 

Sendo assim, foi firmado o Termo de Rescisão Amigável ao contrato em questão, anexo 

6, uma vez que a empresa não cumpriu o contrato e ainda, considerando o anseio do 

município em dar celeridade ao processo licitatório.  

A partir de então, ainda em 2015, em conformidade com as 

orientações do MEC, foi solicitada no SIMEC a reformulação da obra, alterando o projeto 

de Metodologias Inovadoras para metodologias construtivas convencionais. No entanto, 

somente após o deferimento deste pedido o município poderia iniciar o processo licitatório 

próprio. Contudo, o status da obra no sistema permaneceu “em reformulação”, durante os 

três anos que se passaram, sendo fruto de constantes questionamentos da Secretaria 

Municipal da Educação por meio do fale conosco do FNDE e por meio eletrônico, 

conforme anexo 7. Ainda assim, solicitamos a Prorrogação de Prazo do Termo de 

Compromisso, o qual tinha duração de um ano, sempre próximo de seu vencimento, 

mantendo assim vigente o referido instrumento, até recebermos a autorização para 

procedermos à licitação.  

Entretanto, no corrente ano, quando do fim da vigência do Termo de 

Compromisso, solicitamos a sua prorrogação de prazo, para a qual recebemos a resposta 

de indeferimento pelo FNDE, sob a justificativa de readequação da carteira de ativos do 

programa às disponibilidades orçamentárias e financeiras da União, referentes às obras 

não iniciadas, conforme documento no anexo 8, de modo que o município foi orientado a 

realizar a devida Prestação de Contas, procedendo à devolução dos recursos financeiros 

repassados, acrescidos dos rendimentos auferidos no período, totalizando o montante de 

R$ 512.501,91 (quinhentos e doze mil quinhentos e um reais e noventa e um centavos). 

Para tanto, necessitamos da abertura do referido Crédito Adicional Especial para 

finalizarmos o processo de Prestação de Contas junto ao FNDE.  
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Os recursos para suportar as despesas decorrentes da presente 

propositura serão de conformidade com o seu artigo 2º, no valor de R$ 512.501,91 

(quinhentos e doze mil quinhentos e um reais e noventa e um centavos) por meio de 

superávit financeiro provenientes de excesso de arrecadação, a ser verificado no exercício 

de 2018 tendo em vista o repasse a ser efetuado por força dos convênios firmados. 

Em face do exposto, encaminho por intermédio de Vossa 

Excelência, o Projeto de Lei nº 124/2018, para apreciação e deliberação dessa Egrégia 

Câmara Municipal de Assis. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 23 de novembro de 2018. 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 124/2018 
 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Especial para os fins que especifica. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de 
março de 1.964, no valor de R$ 512.501,91 (quinhentos e doze mil quinhentos e um 
reais e noventa e um centavos) observando as classificações institucionais, 
econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas: 

 
2.   PODER EXECUTIVO 
2.6.   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2.6.6.   DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
12.365.0017.2.027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 3.3.90.93 Indenizações e Restituições ........................................................... R$ 512.501,91 
  Fonte 5 Transf. e  Convênios Federais - Vinculados 
  Aplicação 210.006 Programa Proinfância Construção de Creche 
 
   TOTAL .............................................................................................. R$ 512.501,91 

 
Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei, serão os 

seguintes: 
 

01 – R$ 502.602,09 (quinhentos e dois mil seiscentos e dois reais e nove centavos), 
provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do 
Exercício de 2017, a ser verificado na Agência 223-2 do Banco do Brasil, 
Conta Corrente 45828-7, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da 
Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964; 

02 -   R$ 9.899,82 (nove mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois 
centavos) provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do disposto no 
inciso II do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1.964, a 

ser verificado  na Receita 36 (1321.00.1.1.02) durante o exercício de 2018. 

 
Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 

Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercício de 2018, aprovada pela Lei Municipal nº 6.319 de 22 de 
junho de 2017, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Assis, em 23 de novembro de 2018. 

 
 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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